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Närvarande

Lars Haikola, universitetskansler (ordförande)
Gunilla Jacobsson, senior rådgivare (sekreterare)
Erik Arroy, studentföreträdare
Ann-Marie Begler, generaldirektör
Agneta Bladh, f. rektor
Jens Oddershede, rektor
Lisa Sennerby Forsse, rektor
Jenny Ehnberg, studentföreträdare
Åke Svensson, verkställande direktör
Anders Söderholm, rektor
Ulrika Thavelin, personalföreträdare
Per Westman, t.f. avdelningschef utvärderingsavd. (p 4)
Annika Pontén, avdelningschef analysavd. (p 5)
Anna Lundh, utredare analysavd. (p 5)

1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars Haikola öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Anteckningar från föregående möte
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
3. Insynsrådets arbetsformer
Insynsrådets synpunkter sammanfattningsvis: tillvarata den samlade kompetensen, låt
medlemmarna ge synpunkter i ett formativt skede och inte matas med föredragningar
om redan fattade beslut, låt underlagen innehålla frågeställningar som gör att
medlemmarna kan förbereda sig, gärna tematisering men utifrån de behov
universitetskanslern upplever, internationellt perspektiv, viktigt att följa
utvärderingssystemet, inte glömma rollen som allmänhetens företrädare, utvärdering
av rådets arbetsformer en gång per år.
4. Uppföljning av utvärderingsresultaten ”bristande kvalitet”.
Per Westman, t.f. avdelningschef på utvärderingsavdelningen, presenterar
hanteringen av inkomna åtgärdsredovisningar från de utbildningar som i första
utvärderingsomgången fick omdömet ”bristande kvalitet”. Rådet diskuterar den
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ideologiskt viktiga skillnaden mellan den ursprungliga utvärderingen och
uppföljningen av åtgärdsredovisningen, d.v.s. i första fallet fokus på resultat och i det
senare fallet förutsättningar och processer.
5. Universitetskanslersämbetets arbete med omvärldsanalys
Anna Lundh, utredare på analysavdelningen, föredrar utsänt PM om
Universitetskanslersämbetets arbete med omvärldsanalys. Rådets synpunkter
sammanfattningsvis: se omvärldsanalysen som en cyklisk process, lägg ett perspektiv på fem
år, utred vilken omvärld som ska bevakas, målgruppen högskolesektorn är för vid, starkare
koppling till myndighetens sakuppdrag (betonades starkt), samverka med andra
sektorsmyndigheter, den politiska nivån är viktig.

6. Universitetskanslersämbetets pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Läggs till handlingarna.
7. Övriga frågor
Vid nästa möte den 11 september behandlas bl.a.
- ämbetsguiden (Universitetskanslersämbetets samlade dokument i fyra delar om
styrning av ämbetet)
- uppdraget att främja chefsutveckling
- effekter av omorganisationen
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